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Kertomus
Suomen kivityöntekijäin liiton toiminnasta v:lta 1918.
Kivityöntekijäin liiton jäsenluku edellisenä vuotena, — erittäin
kin vuoden viimeisellä neljänneksellä näytti kasvavan aivan hui
maavalla vauhdilla ja samaa liikehtimistä näytti jatkuvan vuoden
vaihtuessa aina edelleen, joten v. 1918 ensimäisellä, nimittäin tammi
kuulla, tulvi jäseniä — ainakin helsinkiläisiin osastoihin
sikäli
kun osastojen toimitsijoilla riitti tilaisuutta vastaanottaa Saman
laista joukkoliikehtimistä ammatillisiin järjestöihinsä lienee ollut
myöskin huomattavissa miltei kautta maamme toisillakin paikka
kunnilla, joten jos tätä olisi saanut rauhassa yhtämittaisesti jat
kua edelleen, niin olisipa voinut varmasti jo luottaa siihen, että
kivityöntekijäin liitosta jo lähitulevaisuudessa olisi muodostunut niurtumatoin osa siihen yhteiseen taistelurintamaan, jota jo vuosikym
meniä tätä ennen on osa työläistovereistamme niin hartaasti toivo
nut ja sen elähyttämänä aikaansa ja vaivojansa uhrannut. Valitettavaa on, että niin ei kuitenkaan käynyt, sillä vallitseva
nurinkurinen yhteiskuntajärjestelmä on kautta aikojen, siinä mää
rässä mikäli työläisjoukot ovat sitä oppineet käsittämään ja ymmär
tämään, kaikenmoisilla keinoilla ja milloin missäkin muodossa työ
läisten rauhallista kehitystä turmellut ja häirinnyt.
Niinpä v:den 1918 alussa olotila muodostui sellaiseksi, jossa
rauhallinen kehitys järjestötoiminnassa täydelleen menetti merkityk
sensä, joten tapahtui niin sanottu järjestelmän täydellinen romahdus,
joka tällä kerralla ilmeni jokaiselle nyt tunnetun kansalaissodan
muodossa, josta pyörteestä ei liittommekaan voinut pelastua, vaan
menetti ainakin hetkeksi suuren osan kaikesta siitä, mitä vuosien
kuluessa yhteistoiminnan avulla sen jäsenet ovat taloudellisten
olojensa tueksi rakentaneet ja saavuttaneet, nimittäin tahdikkaaseen
järjestötyöhön totutun vuorovaikutuksen toistensa kanssa. Samoin
vielä lisäksi sen, että liittomme jäsenistä monta järjestötyölle hyö
dyllistä työläistoveria ja vieläpä sellaisiakin joitten pitempiaikainen
tehokas työ on ollut liitossamme tunnettua, on ennenaikaisesti ainai
seksi menetetty. Kuolevaisuus- sekä sairaustilasto ja vielä tällä
kerralla vankiloihin teljettyjen tovereittemme lukumäärä, jos 9iri
olisimme tilaisuudessa esittämään, puhuisi varmemmin sen puolesta
josta viimeksi mainitsimme. Kuitenkin niin mielenkiintoista kuin

2
se ehkä olisikin tietää, niin kuten sanottu, täytyy täydellinen selostelu siitä jättää til iston puutteessa tulevaisuuden varaan.
Samoin eri tilastot ja selostelut liiton sisäisten asiain hoidosta,
jotka pääasiassa todellisen kertomuksen kuluneen vuoden toimin
nasta muodostaisivat, emme myöskään pysty siitäkään ajasta jolloin
järjestötoimintaa vielä jatkui, selostamaan, sillä liiton pöytäkirjat
joihin toiminnasta on muistiinpanoja merkitty, ovat meille tuntemattomasti hävinneet, samoin entinen ja koko liittomme olemassa
oloajan ollut luottamusmies Jussi Pietikäisestä ei vielä tähän men
nessä ole tietoa, joka jos paikalla olisi niin toimintaa lähinnä seu
ranneena, voisi ehkä tässä tapauksessa olla työssämme meille suu
reksi hyödyksi.
Osastojen lukumäärä oli vuoden vaihtuessa v:lta 1917—18:sta
46 osastoa.
Yksityistietoja osastojen toiminnasta emme pysty selostamaan,
sillä tiedot kaikista niistä, kuten jo edellä on mainittu, meiltä koko
naan puuttuvat.
Liiton asiain hoidossa ovat toimikuntaan vuoden 1918 alulla
kuuluneet seuraavat jäsenet: O. Nuulinen puheenjohtajana, II. Lauk
kanen rahastonhoitajana ja muina toimikunnan jäseninä: I. Suanto,
K. Lähteenmäki, 0. H. Kekäläinen, N. Telkkä, Ilm. Koski ja kirju
rina liiton luottamusmies J. Pietikäinen, joista vuoden lopulla, kun
toiminta uudelleen täällä paikallisten osastojen päätöksellä pantiin
käyntiin, olivat enään saapuvilla: K. Lähteenmäki, O. H. Kekä
läinen, Ilm. Koski ja H. Laukkanen, joka viimeksimainittu myös
kin oli pakoitettu paikkakunnalta poissiirlymisensä vuoksi eroa
maan toimikunnasta ja samalla liiton rahastonhoitajan tehtävistä.
Mainitut liittotoimikunnasta poisjoutuneet jäsenet ovat kansalais
sodan pyörteissä tuhoutuneet, mitkä kaatuneena ja m tkä vielä tällä
kerralla viruvat vankiloissa ja mitkä muuten meille tuntemattomilla
jälillä.
Toimikunnan vaillinaiseksi jäätyä, paikalliset osastot vuoden
lopulla, joulukuun 14 p:nä pitämässään yhteisessä kokouksessa
valitsivat puuttuvain jäsenten tilalle: T. Bryggarin, E. Huttu
sen, E. Pulsan, E. Salmelaisen ja allekirjottaneen, joista E. Polsa
samoin E. Salmelainen jo heti alussa välttämättömien esteiden vuoksi
olivat pakoitetut eroamaan, joten siis vuoden vaihtuessa vita 1918
—19 kuuluivat toimikuntaan: E. Huttunen, T. Bryggari, K. Läh
tee. mäki, O 11. Kekäläinen, Ilm. Koski ja allekirjottanut, joka liittotoimikunnan valitsemana on toiminut väliaikaisena, liiton kirjeen
vaihtajana samoin myös rahastonhoitajana liitossa.
Liittotoimikunnan kokouksista ei ole muistot tarkkoja, lienee
niitä ollut kaikkiaan 7—8 kokousta. — Enempää kun siitäkään,
miten monessa kokoukses-a kukin toimikunnan jäsen oli saapuvilla.
Asioista ja päätöksistä, mitä kokouksissa tehtiin ja päätettiin, ei
myöskään muistot pitäne täysin paikkaansa.
Työriidoista ja niiden selvittelyistä muistamme ainoastaan Loh
jan ja Laivoniemen osastojen työriitaisuudet, joissa ensimainitussa
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oli liiton luottamusmies mukana sovitteluissa, jälkimäisestä, jossa
kapinan puhjetessa työt jo olivat lakkoLilassa, ei sen päättymisestä
meillä ole tietoa.
Liitossa oli maksavia jäseniä viimeisen neljänneksen tilityksen
mukaan v. 1917 2.888. Niistä kokomaksavia 2,665, puolimaksavia
223, työttömiä 60, eli yht. 2,948, joten v. 1917 viimeisellä neljän
neksellä oli lisäys 1,736 jäsentä. Jäsentilasto on otettu viimeisen
ammattijärjestölle tehdyn tilityksen perusteella, — sillä osastoilta ei
vielä ennättänyt tulla vuoden alkuneljänneksellä liitolle tilityksiä
enempää kuin muitakaan tilastoja, ottamatta lukuun H:gin osastoa ,
n:o 2:ta, joka ainoastaan teki I nelj. tilityksen.
Liiton varallisuus vuosien 1917-18 vaihtuessa näytti koko
lailla hyvää nousua, vaan vuoden varrella sekin tuli kärsimään
pienempiä tappioita. Nimittäin joitenkin asioiten vaikutuksesta jou
tui liitolle noin 8,000 vk paikoille ylinumeroitua rahaa, jolla tällä
kerralla ei ole mitään käytännöllistä merkitystä. — Kiitettävää kui
tenkin on, ettei rahataloutemme liitossa kärsinyt suurempia tap
pioita. Mitä erikoisemmin liiton varallisuudesta tulisi mainita, niin
nyt viime vuoden vaihtuessa tehty tilinpäätös, jonka tähän mukaan
liitämme, puhuu yksinomaan sen puolesta.
Jos kulunut vuosi oli sen alussa järjestötoiminnan nousua jä
senluvussa ja varallisuudessa, loppui järjestötoiminta kansallissodassamme ja oli loppuvuodelle saakka estetty halli!uksen määräyk
sillä Kun hallituksen taholta on järjestöloimintaeste poisteltu, on
tätä oikeutta kaikella tarmolla ryhdyttävä käyttämään, ei yksin
taloudellisten saavutusten houkuttelemana, vaan siitäkin syystä, että
kykenemme joukkotoiminnassa toteuttamaan järjen eikä tunteen
menettelytapoja.
Ja lopuksi, että liittomme varallisuus, joka olosuhteisiin verra
ten on kokolailla vakavarainen, jotenka se taas uudelleen toimin
tansa alkaneena pystynee tyydyttävästi suorittamaan jäseniinsä näh
den säännöissä määr tellyt velvollisuutensa, niin toivomme, että
osastot myöskin liittoon nähden, josta liittomme jäsenien taloudel
linen tulevaisuus riippuu, toimintansa uudelleen alkaneena koittai
sivat kantaa kortensa siihen yhteiseen kekoon, josta aikanansa ja
larpeen vaatiessa ovat tilaisuudessa myöskin nauttimaan. Sillä
niin kauvan kuin työn ja pääoman välillä jatkuu taistelua, niin
myöskin työläisten tulee muistaa järjestötoiminnan avulla lujittaa
asemaansa, sillä se on jokaiselle yksilölle ainoa ja ylitsepääsemätöin ehto.
Suomen KivityöntekijäinlLton Liiltotoimikunta.
K:tta K Koivula.
(Väliaik. kirjeenvaihtaja.)
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S. KivilyönUkljäin liiton tiliasema jouluk. 31 p. 1918.
Voitto- ja Tappiotili.
An Palkka tili . . . .
„ Kulunki „ . . . .

1,610: —
375:93

Per
„
„
„
_

Sisäänkirjotus tili
Jäsen verojen »
Gdustajakok.
Korko
»
Pääoma ____

Smk. 1,985:93

21: —
926: 80
64:68
688:53
284:92

Smk. 1,985:93

Tasaustili.
Jouluk. 31 p.
An Kassa
tili
Pankki
„
Tavara
„
Kaluston
„
Kirja
Arp. toim.
„
Velallisten
„
5? Ylinumer. set. „

17,435:55
16,554:31
70:35
68: —
1: —
2,000: —
200: 8,020:

Smk.

44,349:21

Jouluk. 31 p.
Per Sairaus- ja hau
tausapu
tili 16,406: 35
„ Talletus
„
593:09
„ Pääoma
„
27,349: 77

Smk.

44,349:21

H. Laukkanen.

Tilintarkastuskertomus.
Lopetettuamme tänään Suomen Kivityöntekijäin liiton tilientarkastuksen vuodelta 1918, saamme sen johdosta mainita:
1) että tuloista ja menoista on hyväksyttävät todisteet;
2) että tilien päätös on oikein tehty; ja
3) että talletukset vastasivat asianomaisia tilejään.
Edellä mainitun perusteella puollamme asianomaisille tilivelvol
lisille täydellistä vastuuvapautta v. 1918 tileistä ja hallinnosta.
Helsingissä maalisk. 2 p. 1919.
A. V. Laukkanen.

K- Heinonen.

Jos osastoilla on tilikertomuksen johdosta jotain muistuttamista,
niin voi sen tehdä osoitteella Porvoonk. 15.
V. Koivula.
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